
2_ab_peti teden – POMLAD – 14. – 17. 4. 2020, delo na daljavo 

 
Mateja Križman Jesenovec: mateja.k.jesenovec@gmail.com 
 
Maja Lamberšek: maja.lambersek@guest.arnes.si 
 

Želiva vam uspešno delo. 😊  

 

SLOVENŠČINA 
 

• Mala in velika pisana črka l.  
Na povezavi si oglej zapis črk. 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 
Črko nato zapiši v zvezek z vmesno črto, tako kot smo to delali v šoli. (Dve vrsti velikih in dve 
vrsti malih črk). 
Prepiši besede z učnega lista. UL1 

 

• Velika začetnica – ponovim. UL2 
 

• Mala in velika pisana črka t.  
     Na povezavi si oglej zapis črk. 
     https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 
     Črko nato zapiši v zvezek z vmesno črto, tako kot smo to delali v šoli. (Dve vrsti velikih in dve             
vrsti malih črk). 
     Prepiši besede z učnega lista. 
    UL3 
 

• Od doma do ribnika, U 62, DZ 3/76 
V učbeniku preberi besedilo ter reši naloge v delovnem zvezku. Pravilne povedi prepiši v        
zvezek z vmesno črto. 

 

• Na povezavi poslušaj zgodbo Zlatkov zaklad. 
https://www.youtube.com/watch?v=wENvxoNscRE&feature=youtu.be 
Odgovori na vprašanja v zvezek z vmesno črto.  
1. Kje se je zgodba dogajala? 
2. Kdo je bil Zlatkov največji zaklad? 
3. Kaj ali kdo pa je tvoj zaklad? Nariši ga. 

 

• Izdelek iz tetrapaka – DZ 3/74, 75 
Dobro preberi navodila v delovnem zvezku na strani 74 ter odgovori na vprašanja na strani 75. 
Ne odgovarjaj s celo povedjo, izpiši samo podatek. Če imaš vse pripomočke, lahko po 
navodilih izdelaš lonček za pisala ali vazo.   

 
 
MATEMATIKA 
 

• Odštevam do 100 (DE – E = DE) – U/73 
Zapiši v zvezek: 38 – 3 =  
Nastavi 3 stolpce in 8 posamezni kocki (zobotrebcev, fižolčkov, kamenčkov...), nato 5 kock 
odvzemi.   

Nariši ponazoritev:     ● ● ● ● ● ● ● ●  (tri pike prečrtamo). Račun izračunaj in napiši 
rezultat. Pomagaj si tudi s stotičnim kvadratom.  
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Samostojno zapiši in reši še pet računov:  
43 – 2 =  
95 – 1 = 
56 – 4 = 
74 – 5 = 
68 – 4 = 
Delaj po zgornjem postopku. Glej sliko. 

 

• Odštevam do 100 (DE – E = DE) – DZ 3/65 
Reši naloge v DZ. 
 

• Odštevam do 100 (DE – E = DE) – DZ 3/68, 69 
Reši naloge v DZ. 

 
Svoje znanje lahko utrdiš ali preveriš v spletni vadnici https://vadnica.moja-matematika.si/. 

 
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

• Praznujemo – velika noč 
Napiši nekaj povedi o tem, kar si delal med velikonočnimi prazniki. Izberi si en dogodek in ga 
tudi nariši. 

 

• Ponovimo o pomladi  
S pomočjo vprašanj ponovi, kar si se naučil o pomladi.  

     Priloga1 
 
 
GLASBENA UMETNOST 
 

• Pesem: Rac, rac, racman, DZ3/ 83 
Preberi besedilo vsaj 3x. Poslušaj pesem in ob posnetku prepevaj. V glasbeni zvezek nariši 
vsebino pesmi. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

• Poslušam in ponovim. 
Poslušaj in ob posnetkih ponavljaj pesmi: Vesela pomlad, Pleši, pleši črni kos, Dva majcena 
šopka. 

 
 
ŠPORT 
 

• Telovadba ob glasbi, ples. Podajanje in lovljenje žoge. Sprehod ali kolesarjenje. 
 

V pomoč so ti lahko naslednje povezave: 
https://www.youtube.com/watch?v=31iyiMSpPrY 
https://www.youtube.com/watch?v=mtxLdsuIMFo 
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